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Geef voor je kerk
Voor u ligt de parochiegids 2019. We kijken terug naar het jaar 2018.
Afscheid genomen van medemensen. Kinderen die gedoopt zijn, de communie
mochten doen of gevormd werden. We hebben wederom een cyclus van het jaar
en het leven gevierd. Kerstmis, Pasen, Sinterklaas en Sint Maarten. Maar ook
carnaval, patroonsfeesten m.m.v. schutterijen, missen met de harmonie of fanfare.
Naar best vermogen kijken en luisteren wij naar de zoekende mens op weg naar
Christus.
Onze kerkgemeenschap wil voor u van betekenis zijn in vreugdevolle levensmomenten zoals doop, eerste communie, huwelijk en jubilea. Maar ook aan de
schaduwzijden van het leven: ziekte, overlijden en andere vormen van verlies.
We willen u met onze eucharistievieringen - in het weekend en door de week momenten van troost, bezinning en bemoediging bieden voor het leven van
alledag: Een ontmoeting met God in een moment van stilte !
Misschien zoekt u nog méér: een gesprek van mens tot mens of samen iets zinvols
ondernemen, nadenken over actuele ontwikkelingen in kerk en samenleving of
over de diepere vragen van het leven. Ons cluster TABOR biedt voor u door het
jaar die momenten aan. Structureel Bijbellezen, de maandelijkse Taizé,
geloofsverdieping avonden en bijzondere vieringen rondom missie en vrede,
rouwverwerking en ziekenbezoek.
Sinds november 2018 heeft ons cluster een diaconale werkgroep DiaNico.
Diaconaal betekent dienstbaarheid. In de geest van de vierde -eeuwse heilige
Nicolaas bieden we mensen, die kwetsbaar zijn een stukje hoop en troost, en
tevens onze voedselbank, die mensen in nood helpt. U treft regelmatig een
voedselmand in uw kerk om te doneren ! Momenteel zijn er 12 gezinnen in ons
cluster en daarbuiten, die een beroep op ons doen, die wij kunnen helpen.
Dat we onze kerken kunnen ophouden houden komt, omdat zoveel mensen zich
nog zeer betrokken voelen bij onze parochies, zowel qua tijd en natuurlijk ook
vanwege de gulle bijdragen. Als deze bronnen, kerkbijdragen, collectes en
schenkingen o.a., opdrogen, wordt dat steeds moeizamer.
Doet u mee, Geef, op welke wijze ook. Hartelijk dank,
Alvast dank voor uw inzet en bijdrage.
Namens het clusterkerkbestuur en pastorale team, Pastoor Marcus Vankan
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Parochie H. Barbara – Leveroy
Bereikbaarheid en secretariaat
Parochiebureau H. Barbara, Huitje 2, 6091 PL Leveroy.
Er zijn geen vaste openingstijden. Op afspraak kunt u in het parochiebureau
terecht voor alle kerkelijke aangelegenheden.
Secretariaat: Pastoor de Fauwestraat 8, 6091 NS Leveroy, tel. 0495-652054.
Voor opgave van misintenties en vragen over grafrechten:
Edwin Wijers 0495-651237
Voor overige parochiezaken: Ria Klaessens 0495-652054
Contactpersoon bij overlijden: Lei van Roij
0495-651316
Voor levensbedreigende situaties, waarbij u dringend een priester nodig heeft:
Pastoor M. Vankan, Biesstraat 1a, Heythuysen 0475-475372
Em. deken Th. Willemssen,
0475-531373

Parochie-informatie
Alle vieringen en andere actuele informatie van onze parochie vindt u in
het Weekblad voor Nederweert.
Alle informatie van de parochie staat ook op de website.
Zie hiervoor www.parochie.leveroy.nl
Informatie over de andere parochies uit ons cluster staan op de website
www.clustertabor.nl
Zie ook Facebook: H. Nicolaas Heythuysen.

Nieuwsbrief
Vanaf 2016 verschijnt regelmatig een cluster nieuwsbrief met belangrijke data
en activiteiten in ons cluster, zie: www.clustertabor.nl - clusternieuws.
Voor deze nieuwsbrief kunt u zich aanmelden: nicolaasparochie@kpnmail.nl

4

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG
In elke parochie worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Er wordt
veel waarde gehecht aan de bescherming van deze gegevens. Hier wordt
zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens worden alleen gebruikt voor het
doel waarvoor ze bestemd zijn.
Voor meer informatie zie de website www.parochie.leveroy.nl en de website
van het cluster www.clustertabor.nl

Kerngroep Leveroy
De kerngroep geeft leiding aan de parochieorganisatie.
Voorzitter:
Z.E.H. Pastoor M. Vankan,
Biesstraat 1a, Heythuysen
Secretariaat
R. Klaessens- Weijers,
en Financieel: Past. de Fauwestraat 8
Lid:
H. Avezaat, Beukenlaan 3
Lid:
K. Peeters-Hermans, Dorpstraat 76
Lid:
E. Wijers, Haver 23

0475-475372
0495-652054
0495-706209
0495-652037
0495-651237

H. Missen
In een gewoon weekend is op zondag om 09.30 uur een H. Mis.
De zondagsdiensten worden verzorgd op:
1e , 2e , 4e zondag van de maand: door em. Pastoor Verdonschot.
3e zondag van de maand: door Pastoor Vankan of em. deken Willemssen.
5e zondag van de maand: is er een woord- en communiedienst.
Ma. t/m do. is er om 18.30 uur een H. Mis in de parochiekerk te Heythuysen.
Mogelijkheid tot gebed
Helaas is het niet meer mogelijk om de kerk de hele dag open te stellen.
Wel staat de Mariakapel doorgaans van 8.30-17.30 uur tot uw beschikking
voor persoonlijk gebed en bezinning.

De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.

5

Cluster Tabor
Vanaf maart 2014 zijn de parochies Heythuysen, Baexem, Grathem,
Kelpen-Oler en Leveroy gaan samenwerken onder een kerkbestuur.
In alle parochies zijn er kerngroepen die zorgen voor en meedenken over de
plaatselijke parochiegemeenschap.
De voornaamste reden van samenwerking is het priestertekort, maar ook het
verdelen van andere taken zoals uitvaarten, het voorbereiden van de eerste
H. Communie en het H. Vormsel.
Zo worden o.a. de verschillende tarieven die in de parochies worden
gehanteerd met elkaar overeengekomen. Ook wordt beoordeeld welke
voorzieningen en werkgroepen er in de diverse parochies zijn.
Er is een bestuurlijk en pastoraal beleidsplan opgezet, wat jaarlijks aangepast
wordt. Ook wordt ieder jaar een info avond gehouden voor alle parochianen.
Parochianen die zitting willen nemen in een kerngroep of kerkbestuur zijn van
harte welkom. Neem hiervoor contact op met pastoor Vankan of een van de
kerkbestuursleden.
Dagelijks bestuur cluster per 01-01-2019:
Pastoor Marcus Vankan
Heythuysen
Jean Leveau
Heythuysen
Gerhard Reuling
Heythuysen
Jo Smolenaars
Baexem
Bestuursleden cluster:
Marie-José Doensen
Baexem
Vacature
Baexem
Tiny Rittersbeek
Grathem
Vacature
Grathem
Vacature – 2x
Kelpen-Oler
Hans Avezaat
Leveroy
Ria Klaessens
Leveroy

voorzitter
secretaris
penningmeester
gebouwen, begraafplaatsen
financiën
organisatie

eigendommen
financiën

Aanvangstijden H. Missen in Cluster Tabor:
Op zaterdag:
18.00 uur te Kelpen-Oler – in de even weken
18.30 uur te Heythuysen
19.15 uur te Baexem – in de even weken
Op zondag:
09.30 uur te Leveroy
10.00 uur te Heythuysen
11.00 uur te Grathem – in de oneven weken
Ma. t/m do:
18.30 uur te Heythuysen
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Pastorale zorg
Het Doopsel
Na de geboorte van een kind willen de ouders vaak dat hun zoon of dochter
in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen door het sacrament van het
doopsel.
Na contact met de parochie of pastoor Vankan wordt een afspraak gemaakt
voor een gesprek en om de viering voor te bereiden. Ook worden er vanuit het
dekenaat voorbereidingsavonden gehouden, waaraan u kunt deelnemen.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 35,00.
Doopzondag Heythuysen
1e zondag v.d. maand – pastoor Vankan
Doopzondag Baexem
2e zondag v.d. maand – em.deken Willemssen
Doopzondag Kelpen-Oler
3e zondag v.d. maand – pastoor Vankan
Doopzondag Leveroy
4e zondag v.d. maand – pastoor Vankan
Eerste H. Communie
In groep 4 van de basisschool vindt meestal de eerste H. Communie plaats.
Er worden wekelijks communielessen gegeven op school (in de periode
oktober tot april of mei) door een coördinator, die samen met pastoor Vankan
uw kind voorbereid op dit grote gebeuren. In een kindvriendelijk communieproject wordt o.a. aandacht besteed aan het kruisteken, het Onze Vader en het
Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de Eucharistie.
De communicanten en hun gezin worden ook verwacht bij een aantal
gezinsmissen, waarbij de kinderen actief betrokken worden en zo de opbouw
van een mis leren ontdekken en begrijpen. Tijdens een speciale avond aan het
begin van het schooljaar wordt meer informatie gegeven. Uzelf kunt via
ouderavonden uw medewerking geven aan de communieviering en de
gezinsmissen. Er wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor de
gezinsmissen van € 25,00. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor
de kosten van werkstukjes, foto’s, versieringen in de kerk, etc.
Het H. Vormsel
Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al steeds meer eigen keuzes.
In groep 7 of 8 worden aan de hand van een actueel en kindvriendelijk project
een aantal lessen gegeven om zo de kinderen voor te bereiden op het H.
Vormsel. Ook worden ze actief betrokken bij de viering zelf. Voor de viering
wordt een bijdrage gevraagd van ca. € 20,00 afhankelijk van de kosten.
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Gezinsmissen
Binnen onze gemeenschap nemen kinderen hun eigen plek in. De eigen plek,
die zij hebben, heeft te maken met de eigen manier waarop ze geloven.
Ervaring is een belangrijke bouwsteen voor geloof bij met name jonge
kinderen. Kinderen geloven via het voorbeeld dat je als ouder/verzorger geeft.
In dat ‘voorbeeld-zijn’ komt het aan op echtheid. Echtheid, de natuurlijkheid,
ontdek je in de momenten van samen zijn. Het eigen gezin is daarom zo
belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang en andere creatieve
uitingsvormen zijn daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind.
Gezinsmissen worden gehouden met Sint Maarten, Advent/Sinterklaas,
Kerstmis, Palmpasen en de Communie dankdienst.
Het Huwelijk
Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk laten inzegenen. U kunt zich
hiervoor aanmelden via de parochie of bij Pastoor Vankan, liefst een half jaar
van te voren. Er vinden drie gesprekken plaats met de pastoor om invulling te
geven aan de heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzikaal. Het kerkelijk
huwelijksformulier wordt ingevuld en er wordt gekeken naar persoonlijke
wensen.
Ook voor het vieren van een huwelijksjubileum kunt u met pastoor Vankan
of de parochie contact opnemen.
Ziekencommunie
Elke eerste donderdag van de maand is er de mogelijkheid om de zieken
communie thuis te ontvangen. Zo bent u in de gelegenheid indien u ziek bent
of slecht ter been om Christus thuis te mogen ontvangen. Het enige wat u hoeft
te doen is een mooi kleedje gereedleggen, kaarsen en een kruisje om zo een
klein huisaltaar te vormen. Neem gerust contact op met pastoor Vankan of met
het parochiebureau in Heythuysen, tel. 0475-493680.
Ziekenzalving
Het komt vaak voor dat een priester niet tijdig wordt gewaarschuwd voor het
toedienen van het “Sacrament der Zieken”. Het is vaak bijzonder als de desbetreffende zieke bewust dit sacrament kan ontvangen.
U kunt contact opnemen met:
pastoor M. Vankan
tel. 0475-475372
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Uitvaart / Avondwake
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd veel worden
geregeld. Neem zo spoedig mogelijk contact op met pastoor Vankan of met het
secretariaat om de uitvaart of avondwake te plannen.
Een avondwake vindt plaats aan de vooravond van de uitvaart om een rustpunt
te hebben onderweg naar het afscheid. Deze avondwake wordt verzorgd door
de liturgiegroep. Op de dag van de uitvaart kan met de priester gekozen
worden voor een uitvaartmis of een woorddienst.
U kunt ook zelf inhoudelijk bezig zijn met de avondwake of uitvaart van uw
dierbare. Het samenstellen van het gedachtenisprentje, het voorlezen van een
tekst of het aandragen van een symbool kan een grote steun zijn in de
rouwverwerking.
Van het collectegeld tijdens deze diensten kunnen H. Missen gedaan worden
met een maximum van vier. De zeswekendienst en jaardienst vallen hier niet
onder en worden in rekening gebracht.
Rouw- en stervensbegeleiding
In de laatste levensfase worden de stervenden en naasten geconfronteerd met
allerlei vragen, gedachten en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd zijn
waar een luisterend oor veel kan doen voor alle betrokkenen.
Vanuit de parochie kunt u begeleiding ontvangen door de vrijwilligers van de
rouwverwerkinggroep. Ook de nabestaanden kunnen hierin veel troost vinden.
U kunt hiervoor contact opnemen met Pastoor Vankan.
Taizé vieringen
Zingen, stilte, ontmoeting, tot rust komen, meditatie en gesprek. Deze
vieringen met gebeden en teksten van de H. Franciscus van Assisi en teksten
uit de Bijbel worden iedere laatste woensdag van de maand om 19.15 uur
gehouden in de parochiekerk te Heythuysen, behalve in de maand december.
Diaconie
Het ondersteunen van elkaar waar nodig, een diep christelijke daad van
naasten liefde. In een parochie denken we aan de Zonnebloem, eetpunten,
huiskamerprojecten, verenigingen en organisaties. Ook is er de kerstactie,
de voedselmand actie in de Advent, Kerst- en Paastijd, de vastenactie en de
wereldwinkel. DiaNico is de werkgroep in ons cluster voor noden en vragen.
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Vrijwilligers en werkgroepen
In een parochie gebeurt veel meer dan menigeen denkt. Een parochie is een
geloofsgemeenschap die alleen maar kan bestaan en functioneren, wanneer
mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten. Wij waarderen het
werk van die velen, die vaak al jaren actief zijn. Kritische zelfbeschouwing
leert ons echter, dat er nog heel veel moet groeien.
Daartoe dienen de volgende stappen te worden gezet: consolideren, bevestigen
en waar nodig uitbreiding van de groepen die nu al werkzaam zijn zoals:
kerkbestuur, kerngroep, liturgiegroep, gemengd koor, kosteres, collectanten,
misdienaars, kerkhofmedewerkers.
Voor de vrijwilligers zijn via het Bisdom een aantal verzekeringen afgesloten
o.a. voor aansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand en een vrijwilligers
verzekering via de Gemeente.
Verschillende groepen zullen wij nu belichten, in de hoop dat zij u inspireren
om ook zelf aan de slag te gaan. Wellicht heeft uzelf vanuit uw professionele
werksituatie of eerder vrijwilligerswerk, b.v. in een vroegere woonomgeving,
ervaring die zeer nuttig kan zijn. Meldt u dan bij het parochiesecretariaat.
Waarom zou u wachten tot u wordt gevraagd?
Liturgiegroep
Een groep mensen binnen de parochie houdt zich bezig met de liturgie.
Zij ondersteunen de priester tijdens de dienst, verzorgen de lezingen en de
voorbeden en bedienen het diascherm in de H. Missen.
Ook verzorgen zij de woord- en communie diensten en de avondwake diensten
bij een overlijden.
Collectanten
Het werk van de collectanten zal voor velen zeker bekend zijn: op
bescheiden wijze benaderen zij u tijdens de viering met het verzoek om uw
bijdrage te geven.
Koster
Vroeger konden kerken zich de luxe permitteren om een betaalde koster in
dienst te hebben, tegenwoordig is deze belangrijke taak praktisch overal
vrijwilligerswerk, zo ook bij ons. Dit werk wordt vol overgave door Tiny
Kanders gedaan.
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Milagri, Gemengd Koor Leveroy
Het gemengd koor luistert door het jaar geregeld een dienst op en de vieringen
gerelateerd aan kerkelijke feestdagen zoals met Kerstmis, Pasen, Pinksteren,
Allerzielen en bij speciale gelegenheden, zoals de dorpskermis. Avondwakes
en uitvaarten worden ook door het koor verzorgd. Met Kerstmis wordt de
kinderviering door een gelegenheidskinderkoor verzorgd.
Het gemengd koor staat onder leiding van Ester Alofs en repeteert op
woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in zaal Wetemans.
Contactpersoon van het koor is Tiny Wolters, tel. 0495-651912.
Loopt u gerust eens vrijblijvend binnen op een van de repetities!
Zonnebloem
De parochie kent geen eigen ziekenbezoekgroep, maar gelukkig wel mensen
die zich heel concreet voor hun medemensen in willen zetten.
Namen van zieken en thuis zittenden die een bezoek op prijs stellen, kunnen
worden doorgegeven aan Patricia van Heel–van Roij, 0495-634832.
Belangstellenden voor dit vrijwilligerswerk kunnen vanzelfsprekend ook met
haar contact opnemen.
Onderhoud kerkhof
Geregeld treft u rond en achter de kerk een groep vrijwilligers aan, die druk in
de weer is om ervoor te zorgen dat ons kerkhof er netjes bij ligt.
U bent van harte welkom om een handje mee te helpen.
Kerkhof
Het kerkhof rondom de kerk is eigendom van de parochie.
Een nieuw graf wordt gehuurd voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan
telkens met 10 jaar worden verlengd.
Op het kerkhof is tevens een voorziening voor het plaatsen van urnen en er
is een plek gereserveerd als strooiveldje.
Per 1 januari 2018 is er een nieuw begraafplaatsreglement, aangevuld met
voorschriften, wat op aanvraag verkrijgbaar is. Zie hiervoor ook de website
www.parochie.leveroy.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij Edwin Wijers, 0495-651237.
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Kerkbijdrage – Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken.
De grootste inkomstenbron van een parochie is doorgaans de kerk- of
gezinsbijdrage. Zonder kerkbijdrage kan een parochie niet bestaan.
In 2018 bracht u met zijn allen € 10.614,-- bij elkaar.
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven.
Wanneer ieder naar vermogen geeft, kan de kerk ook voor ieder werken
zoals ze zou willen. Aanbevolen wordt een jaarlijks bedrag van € 110,--.
Dit lijkt wellicht veel, maar komt neer op minder dan € 9,00 per maand.
Daarom voeren wij actie onder het motto: Geef voor je Kerk.
Mag de kerk u € 9,00 per maand waard zijn. U kunt uw bijdrage overmaken
op rek. NL47 RABO 01284.02.474.
Wanneer u in staat bent om duidelijk meer te geven, kan het belasting
technisch aantrekkelijk zijn om voor meer jaren ineens te voldoen.
Onze penningmeester geeft u graag meer informatie!
De kerk heeft een Anbi-status – RSIN nr. voor Leveroy 824 126 580

Actie kerkbalans 2019
Kerk daar sta je
Met je deuren open, wagenwijd
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,
Naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om de plek die je biedt
Geef voor je kerk
Kerk zijn we samen

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
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Tarieven missen
€
€
€
€
€

H. Mis zondag
H. Doopsel
Huwelijk
Uitvaartmis e/o avondwake
Dienst in crematorium door priester
Begeleiding priester naar crematorium
na voorafgaande H. Mis
Jubileum als extra Mis
Kosten koor bij huwelijk, jubilea
Kosten koor bij avondwake, uitvaart
Stichting H. Mis 10 jaar

€
€
€
€
€

25,35,0,- tot € 440,- *)
0,- tot € 440,- *)
0,- tot € 440,- *)
60,275,100,100,250,-

*) wil zeggen: tarief min.- max. afhankelijk van betaalde kerkbijdrage als
tenminste het tarief van het Bisdom over de periode van de laatste 4 jaar
betaald is.
€ 110,-

Adviesbedrag kerkbijdrage

Tarieven grafrechten
Over de grafrechten is geen overeenstemming in de regio.
De omstandigheden per kerkdorp en per begraafplaats/kerkhof zijn zo divers
en verschillend dat dit niet mogelijk is. Enkele tarieven zijn aangepast of
toegevoegd om in de toekomst te komen tot een eenheid in het cluster.
In onze parochie zijn ze als volgt:
Grafplaats en graf delven (per overledene)
€ 400,Bijzetten urn in bestaand graf of urnenkelder € 200,Grafrechten (20 Jaar - minimum)
€ 450,- *)
Graf verlengen 10 jaar
€ 225,Kosten ruimen van graven
€ 50,Onderhoudsbijdrage kerkhof
€ 100,De kosten voor het plaatsen van een urn in een urnenkelder zijn gelijk aan de
kosten grafplaats en grafrechten.
*) Wanneer een tweede overledene wordt bijgeplaatst worden de grafrechten
verrekend met de eerste overledene.
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Financieel overzicht
Zoals gebruikelijk vermelden wij de bedragen van de afgelopen twee
boekjaren.
Lasten
Personeelskosten
Kosten onroerende goed:
- kerkelijke gebouwen
- overige kerkelijke onr. goed
Bankkosten
Kosten eredienst
Kosten pastorale werkgroepen
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst uit bezittingen
Nadelig saldo

2017
5.320,96

2018
5.577,41

9.057,16
3.156,34
256,94
4.366,10
868,10
4.961,71
1.371,17
29.358,48

13.473,03
1.300,97
263,40
4.123,58
1.007,79
4.260,10
1.288,37
31.294,65

17.764,48
6.831,33
4.762,67
29.358,48

20.010,51
7.258,11
4.026,03
31.294,65

Rekeningnummers
Gewone betalingen: NL15 RABO 01284.00.625
t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Barbara te Leveroy.
Kerkbijdrage: NL47 RABO 01284.02.474
t.n.v. Kerkbijdrage parochie H. Barbara te Leveroy.
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Toelichting financieel overzicht
Lasten
Personeelskosten: kosten pastoor en assistentie.
Kosten gebouwen: onderhoud, energiekosten en verzekering van het
kerkgebouw en het parochiebureau.
Kerkelijke onroerende goederen: onderhoud en kosten kerkhof, kosten van het
grondbezit.
Kosten eredienst: altaarbenodigdheden, kaarsen, bloemen, misbenodigdheden,
kosten koren en diverse kosten diensten.
Kosten pastoraal: kosten werkgroepen, vrijwilligers.
Verplichte en vrijwillige bijdragen: afdracht solidariteitsfonds, afdracht
percentennota Bisdom en bijdragen Dekenaat.
Beheerskosten: bestuurskosten, representatie kosten, porti, telefoon, kosten
administratie, abonnementen en diverse huishoudelijke kosten.
Baten
Bijdragen parochianen: kerkbijdragen, collecten, stipendia, kaarsen- en
offerblokken, uitvaarten, huwelijk.
Opbrengst uit bezittingen: grafrechten, ontvangen pacht en rente van
spaargelden.

Kascontrole commissie
Conform de voorschriften van het Bisdom is iedere parochie verplicht om
een kascontrolecommissie in het leven te roepen.
Deze commissie wordt gevormd door twee parochianen, die jaarlijks zullen
rouleren.
Het staat eenieder vrij om inzage in de parochiële gegevens te vragen.
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De Parochie
De parochie vormen alle parochianen samen.
Samen dragen zij verantwoording voor het wel en wee van de parochie.
Samen zullen zij de parochie moeten dragen en het kerkgebouw in ere
houden.
Gelukkig zijn vele parochianen zich daarvan bewust en steunen zij onze
parochie op velerlei wijze. Heel veel dank daarvoor.
Dank aan alle vrijwilligers, dank aan alle medewerkers, dank aan allen die
ons door middel van hun kerkbijdrage hebben gesteund.
Moge deze parochiegids ook een aansporing zijn aan allen die misschien
nog aarzelen om hieraan deel te nemen.
Uit het financieel overzicht blijkt hoe belangrijk deze financiële bijdrage is.

Onze parochie in 2018
In december 2017 hebben we afscheid genomen van onze bisschop Frans
Wiertz. Op 8 oktober heeft paus Franciscus deken Harrie Smeets benoemd tot
nieuwe bisschop van het Bisdom Roermond. De wijding heeft plaats gevonden
op 8 december 2018.
Deken Maessen heeft afscheid genomen van het dekenaat Thorn. Hij is
benoemd tot vicaris generaal van het Bisdom Roermond.
In onze parochiekerk zijn 3 kinderen gedoopt.
14 kinderen hebben op 16 november het sacrament van het Vormsel
ontvangen.
Het kerkelijk huwelijk is ingezegend bij 4 echtparen
Vanuit de kerk hebben we van 9 parochianen afscheid genomen.

Laat de kerk het middelpunt blijven
van ons dorp
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Pastorale wilsverklaring
Uitneembaar exemplaar

Pastorale wilsverklaring
Dit formulier kan dienen om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen regelen, zodat
uw nabestaanden weten, wat u wenst bij uw uitvaart.
In dit boekje vindt u dit formulier, wat u bij pastoor Vankan kunt inleveren.
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Pastorale Wilsverklaring
Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen regelen, zodat
uw dierbare kinderen, kleinkinderen of familieleden weten, wat u wenst bij uw
overlijden. Deze verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. Eventueel een
afschrift aan uw pastoor in uw parochie of vertrouwenspersoon geven. Mogelijk ook
opbergen bij uw testament.
1. Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik:
O - wel pastorale bijstand
O - geen pastorale bijstand
2. Indien wel dan in de vorm van:
O - pastorale gesprekken met een priester, voor een stukje begeleiding
O - pastorale gesprekken om mijn uitvaart persoonlijk te bespreken
O - Ziekenzalving (bediening)
O - ontvangen van de heilige communie thuis
3. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaart viering:
O - een avondwake aan de vooravond van de uitvaart/crematie
O - geen viering of avondwake aan de vooravond van de uitvaart/crematie
4. Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik:
O - een heilige mis in de parochiekerk
O - tijdens de mis de aanwezigheid van een koor
O - alleen een samenkomst in het crematorium
5. Vervolgens wens ik te worden:
O - begraven op het kerkhof van ……………………………………….
O - crematie in het crematorium van ……………………………………
O - bij alleen een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester
O - de nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd word
6. Omtrent het gedachtenis- ofwel bidprentje heb ik de volgende gedachten:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Aldus opgemaakt:
Op …………………… (datum) te ……………………………………………(plaats)
Voorletters en naam: ……………………………………………………………….…
Handtekening: …………………………
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Informatie formulier:
Ondergetekende: …………………………………………………..
Adres:

……………………………………………………...….…..

Postcode: ………… Plaats: ………………………………….…..
Geboren: ……………………………………………………….…...
Telefoonnummer: ……………………………………………….…..
E-mailadres: …………………………………………………….…..
Ik stuur dit formulier met het verzoek om:
O - aanmelding voor het doopsel van onze zoon/dochter
O - aanmelding voor een kerkelijk huwelijk
O - de ziekencommunie te ontvangen
O - wijziging van ons adres in uw bestand (nieuw adres):
Nieuw adres:
Adres:

…………………………………………………….……….

Postcode: ………… Plaats: ……………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………….…..
E-mailadres: …………………………………………………….…..
Handtekening: ………………………………………………….…...

Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het secretariaat
van de Parochie H. Barbara, Pastoor de Fauwestraat 8, 6091 NS Leveroy.
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